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AANVULLINGEN OP DE VORIGE PERIODE: 

Krooneend 
17/6 5 8 3 ~ havenhoofd Muiden (Teixeira) 

Eidereend 
17/6 1 ~ Diemerzeedijk (Teixeira) 

Grote Bonte Specht 
Broedgeval Beethovenstraat tegenover Beatrixpark (v Drooge) 

Beflijster 
24/7 t/m 30/7 1 ex ~-kleed Golfterrein Duivendrecht (Andriese) 

VERSLAG VWG-EXCURSIE HONDSBOSCHE ZEEWERING EN PWN-DUINEN 13-11-83 
Jet Postma 

De trip naar de Hondsbosche vond plaats op een stralende maar ijskoude· dag. 
Vooral bij de.Putten, waar de wandeling begon, hadden we alle gelgenheid win
terhanden op te doen, blootgesteld aan de snerpende oostenwind. In en bij de 
Putten zagen wc Bergeenden, Slobeenden, Smienten, Pijlstaarten, Wintertalingen, 
Kluten, Scholeksters, Tureluurs, Bonte Strandlopers, Zilverplevieren, Water
snippen, Kramsvogels, Koperwieken en Fraters, Daarna gingen we de dijk op om 
aan zee te kijken. Daar troffen we een tropische ve:rèssing in Hollandse vries
kou: een Groenvleugelara die wat rillerig maar goed ter vleugel zuidwaarts 
koerste. Exotischer kon het niet meer worden en dat werd het ook niet, maar 
er wilden zich nog wel wat andere.leuke vogels laten zien; Rotganzen, Eider
eenden, Zwarte en Grote Zeeeenden, Middelste en Grote Zaagbek en enkele Zee
koeten. Verder langs de dijk natuurlijk Scholeksters en Steenlopers en een paar 
Kanoet- en Drieteenstrandlopers. Bij Paviljoen Minkema zagen we nog een Sneeuw
gors. Na het koffiedrinken en opwarmen reisden we af naar het Noordhollands 
Duinreservaat bü Castricum. De opmerkelükste waarneming daar was een Ruigpoot
buizerd, weliswaar tamelijk hoog vliegend maar dankzij het heldere weer zeeF 
scherp te zien, zodat de witte staart en de opvallende polsvlekkcn duidelijk 
geconstateerd konden worden. Verder werden o.a. een Buizerd, een Sperwer, 
Kramsen en Koperwieken, Goudhaantjes en een Vuurgoudhaantje, Roeken en een 
Brilduiker gezien en een Groene Specht gehoord. Willem wist ergens in een bos
je een Houtsnip te zitten die hij er even voor ons uitjoeg, weliswaar alleen 
zichtbaar voor degenen die dicht bij hem in de buurt waren. 

Al met al een excursie die misschien enkele wensen onvervuld liet (geen Jagers 
bijvoorbeeld) maar toch vele leuke soorten waaronder één geheel onverwachte 
opleverde. 
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UTBECHT - De Stichting Na
hlur en Milieu beschuldigt jagen 
en jachtopzieners ervan roofvo
gel!i uit te roeien. Bij de vogelbe
~erming kwamen vorig jaar 
num honderd meldingen binnen 
van opzettelijke vervol&ing van 
buu.erd.s en haviken. In de eerste 
helft van dit jaar volgden nog eens 
honderd meldingen. Roofvogels 
zijn beschermde dieren op grond 
van de wet. 

(Van een onzer verslaggevers ) 

SCHOORL. Staatsbosbeheer 
doet sinds een paar jaar verwoed po
gingen de grootste meeuwenkolonie 
van West-Europa, die in de duinen 
van Schoorl, aan regels te binden. De 
18.000 storm-, zilver- en kleine mantel
meeuwen hebben de laatste jaren de 
gewoonte buiten het eigenlijke broed
gebied nesten te bouwen. Zij strijken 
neer in de heidevelden rondom de 

.~olonie, die daar ernstig onder te lij
den hebben. Staatsbosbeheer slaagt 
er met moeite in de meeuwen terug te 
verwijzen naar hun eigen broedge
b ied . 

!fot publiek kan tijdens de herfstvakan
tie in de komende week kennis nemen van 
dew opmerkelijke aC'tiviteit van Staats
bosbeheer in de duinen van Schoorl. Het 
speciale bewekerscentrum laat. zoals ook 
andere boswachterijen in het land, lie lneb
bers een kijkje nemen in de keuken van 
deie rijksd ienst voor bos. natuur en land
schap. Overigens kim het broedgebied van 
de meeuwcrn in Schoorl slechts op afstand 
bekeken worden. 

"Wc doen er alles aan om de rust daar te 
nanëihaven ... zegt houtvester G. Swellen
grebel vjln de boswachterij Schoorl. ,.Hier 
broedt de helft van het totale aantal storm
meeuwen in Nederland. Door de nesten te 
tellen weten we hoeveel. Het zijn 5500 
paren stormmeeuwen. 3000 paren zilver
meeuwen en 700 paren kleine mantel
meeuwen. Ze zitten hier al jaren. Sinds 
wanneer weten we niet. maar wat we wel 
weten is dat het er steeds meer worden. 

- Een aantal . jaren geleden begonnen aëi 
meeuwen buiten de kolonie te broeden in 
dt! heidevelden. Die heide hier is puur 
natuur en houdt zichzelf in stand. Oude 
poUen sterven af en jonge planten groeien 
aan. We hoeven e r zelf weinig aan te doen. 

· Nu is geble~en dat de heide niet tegen 
meeuwemest kan. De heide verjongt zich 
niet meer en gaat dood. De vraag rees: 
laten we dat zo of willen we die heide 
houden.'' 

Staatsbosbeheer besloot de heide te sÏ:>a
ren, omdat die uiterst zeldzaam is, en de 
meeuwen te verdrijven. Deze waren inlus
~en al aangegroeid tot zón 700 paren. Dal is 
nog nergens in Nederland op zulke grote 
schaal eerder gebeurd. Zelfs Staatsbosbe
heer heeft daar een speciale ver&unning 
voor nodig. De methode die gebruikt 
wordt is drastisch: de in het heidegebied 

gelegde eieren worden weggehaald en de 
nesten vernield. Dat moet wel, want alleen 
wegjagen van de meeuwen helpt niet. 
Maar zelfs het steeds weer weghalen van 
eieren en nesten brengt de meeuwen 
slecht,; uiterst langzaam van hun gewoon
te af buiten de kolonie te broeden. Swel
lengrebcl: .. De natuur is dus sterker dan 
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natuurbeheer. Intussen hebben we wel 
gemerkt dat op die plaatsen waar de meeu
wen uit de heide wegblijven weer jonge 
planten zijn gaan groeien. We denken dat 
het uitP.ind.~Jjjk wel lukt om alle meeuwen 
weer binnen de kolonie te laten broeden." 
Staatsbosbeheer maakt zich geen zorgen 
over de 18.000 meeuwen in de Schoorlse 
duinen, die in aantal blijven groeien. Des
kundigen zijn het op dat punt niet met 
elkaar eens. De meeuwen zouden zo groot 
in aantal zijn door de aanwezigheid van 
.steeds meer vuilnisbelten in het land. 

Het Centraal Diergeneeskundig 
Instituut hee~ vastgesteld dat de 
vogels, voornamelijk buizerds, 
vaak zijn vergiftigd met in ratten
gif gedrenkt aas. Soms ook werden 
ze geschoten of een nestboom werd 
omgezaagd. Publicist Siegfried 
Woldhek meent in het blad Natuur 
en Milieu dat de werkelijke om
vang van de vervolging van roofvo
gels slechts kan worden benaderd. 
Niet alle dode roofvogels worden 
gevonden en opzet kan ook niet 
altijd worden aangetoond. 

HETEREN, zaterdag 
De moderne micro-elek

tronica stelt ons momen
teel in staat onderzoekin
gen te venichten die an
ders uiterst gecompliceerd, 
zoniet onmogelijk zouden 
zijn. Zo worden in ons land 
momenteel proeven geno
men met meerkoeten voor
zien een "black box", een 
variant op de beruchte' 
zwarte doos uit de lucht
vaart die alle vluchtgege
vens opslaat. 

Het mini-apparaatje dat 
door de Technische dienst 
voor de Landbouw in W age
ningen is ontwikkeld, heeft 
een gewicht van slechts vier 
gram en zal, wanneer de 
proeven geslaagd zijn, in een 
waterdicht reistasje onder de 
vleugeloksel van enkele tien
tallen in het wild gevangen 
vogels worden geplaatst. 

Aan het Instituut voor Oe
cologisch Onderzoek (100) te 
Heteren verzamelt men op 
deze manier gegevens om ant• 
woord te krijgen op de vraag 
waar trekvogels hun tijd en 
energie in steken. De unieke 
,,black box" bevat een v1ieg
tijdmeter die precies reiis
treert of de vogel.zijn vleugels 
heeft uitgeslagen. Tevens re
gistreert het apparaatje de 
duur van de vlucht. ,,Aan de 
vliegtJjdmeter zijn hoge eisen 
gesteld," vertellen de onder
zoekers dr. A. J. Cavé en dr. 
A. C. Perdeck van het Insti
tuut. 

"Het apparaatje moet niet 
alleen kunnen voelen wan
neer de vogel vliegt, maar de 
vluchtduur ook langer dan 'n 
jaar kunnen onthouden. Kort 
durende vluchten - om 
voedsel te zoeken bijvoor
beeld - worden door de 
,,black box" niet meegere-

Boeren, handelaars en duiven
melkers vallen buiten de verden
king van Natuur en Milieu. Alle· 
aanwijzingen gaan volgens de 
stichting naar de jachtwereld . .,De 
jagers beschouwen roofvogels van 
oudsher als hun concurrenten "al
dus de stichting, .,maar daar ;taat 
tegenover dat roofvogels altijd er
voor zorgen dat ze de basis van hun 
bestaan in stand houden, met ande
re woorden: ze roeien niet alle 
diersoorten uit." 
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kend. Bovendien moet het 
toestelletje zo klein zijn dat 
de gevangen exemplaren 
voor het onderzoek er in hun 
bewegingen geen hinder van 
ondervinden. Het heeft overi
gens enige tijd geduurd alvo
rens we tot deze oplossing -
die ook voor tal van andere 
proeven kan worden gebruikt 
- zijn gekomen. We hebben 
bijvoorbeeld zitten denken 
aan het meten van de ver
blijftijden van deze trekvo
gels op het water door middel 
van een geleidemeter, maar 
die voldeed niet," aldus de 
onderzoek:ers. 

Een deel van de meerkoe. 
ten overwintert in ons land, 
terwijl een ander deel naar 
het zuiden trekt. De "black 
box" waerrnee beide catfgo
rieëo meerkoeten worden uit
gerust,· gaat voor het eerst 
met zo'n grote nauwkeurig• 
heid het geheim o~sluieren 
van de diepere roerselen van 
deze vogel in het bijzonder en 
trekvogels in het algemeen. 


